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Barcs János
Hajnali stafétafutam

Hajnal virraszt: tüze most nem akar égni,
mert csak föllobbanó fényben tud beszélni.

Csöndben, gyászban eltörött színek köszönnek,
hajszoltan: a hősi lelkek így üzennek.

Csak a gátakat őrző vihar kiabál,
konok ajka szögletén térkép közti bál.

Megtépett emlék futkos véres alkuban,
s indul majd új, hajnali stafétafutam.

Száll hét sirály, szárnyuk a füstködöt szeli,
zöldell még part négy folyónkat megmenteni?!

S tört támadást terel hullámtenger dallam,
sírva! Sirály sikolt felhők közt, s viharban
reszket a táj. A végtelent látom, csábít

távoli vágy: ötvenhat gyertya világít!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2017. október 23-án hétfőn

az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezett 
ünnepi megemlékezésre.

Helyszín:
Városi Szabadidőközpont
(Színház terem) Sport u.4.

Programkezdés: 11 óra
Ünnepi műsort adnak elő: 

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola növendékei.



2 2017. 10. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMáNyZAT

Az újság hasábjain korábban már tájékoztattuk
a szigethalmi polgárokat a Szabadkai utcai és a
Széchenyi iskola beruházásairól. Az útépítés
befejeződött, az iskola teljes átadása októ-
ber végére várható, és ugyancsak ekkor
szeretnénk befejezni az útburkolat javítá-
sokat a József Attila, a Mátyás és a Határ
utcában. 
Egy kisebb, otthoni munkálatnál is előfordulhat-
nak viták a kivitelező mesterekkel. Ilyenek
hatványozottan eshetnek meg a több 10 milliós,
esetleg 100 millió forintot is meghaladó beru-
házások esetében. Arra szeretnék kérni minden-
kit, hogy ha problémája van, akkor ne a szom-
széddal és a Facebookkal ossza meg, hanem a
polgármesteri hivatalban tegyen bejelen-
tést. Ezt megteheti személyesen, de akár a
titkarsag@szigethalom.hu email címre írva. Azt
is szeretnénk kérni, hogy ezt ne névtelenül
tegye. Eddig azokat a problémákat sikerült
megoldanunk, amiket velünk is megosztottak.
Szerencsére a jövőben is lesz feladatunk. A
képviselő-testület 2015. január elsejével hozta
létre a Nebuló Közétkeztetési Intézményt. A
döntés célja az volt, hogy az önkormányzat
kötelező étkeztetési szolgáltatását racionalizál-
juk, és a kötelező feladatok mellett a piaci
igényeket is kielégítsük. A legfontosabb felada-
tunk a konyha technológiai fejlesztése volt,
amelyre már 2015-ben is próbáltunk pályázni,
de akkor sikertelenül. 2016-ban saját forrásból
próbáltuk meg a fejlesztést, de csak részered-
ményeket értünk el. 

Idei áprilisi ülésén a képviselő-testület ismét
pályázat benyújtásáról döntött. Örömmel
számolhatok be róla, hogy ez a pályázatunk
sikeres lett. A projekt teljes értéke 45 millió
forint, amelyből 38 millió a támogatás és
7 millió az önrész. A pályázat keretében 30
millió forint értékben az épület belső felújítása
készül el, 15 millió forint értékben pedig új
eszközöket tudunk majd vásárolni.

Hasonlóan a jövő évre csúszik az MLSZ pálya-
építési programba beadott pályázatunk is. Az
MLSZ illetékese szeptemberben tájékoztatott
bennünket, hogy „a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Elnöksége 2017. szeptember 5-én megho-
zott ELN-118/2017 (09.05) számú határozata
alapján az Országos Pályaépítési Programra
benyújtott pályázata nyert az alábbi hely-
színek tekintetében: 2315 Szigethalom,
Jókai tér, 2315 Szigethalom, Thököly utca
1. A pályaépítésekre a TAO forrás beérkezését
követően tud sor kerülni. Kérjük, hogy amennyi-
ben már rendelkezésre áll a TAO forrást bizto-
sító cég/cégek elérhetősége, küldjék el nekünk,
hogy fel tudjuk venni velük a kapcsolatot a
támogatási szerződések mielőbbi megkötése
érdekében.”
Mit is jelent ez? A két benyújtott pályaépítési
pályázatunkat a Pest Megyei MLSZ elfogadta.

A Jókai téren egy 12x24 méteres grund
focipálya, a Thököly utcában egy 20x40
méteres műfüves kisméretű focipálya épül-
het. A projekt értéke összesen 56 millió
forint. Ebből 40 millió forint TAO támogatást
kell összeszedni és 16 millió forint az önkormány-
zati önrész. A Jókai téren lévő pálya elsőrendűen
a szabadidősportot szolgálná, a Thököly utcában
lévő elsősorban a versenysportot és másodsor-
ban a szabadidősportot. Pályázatot pályaépí-
tésre csak önkormányzat nyújthatott be. Egye-
sület nem. Röviden így foglalnám össze a
mostani és közeljövőben várható fejlesztéseket.
Végezetül csak pár sorban reagálnék az idén
megrendezett „Szüreti felvonulásra”. Ennek
a rendezvénynek sem a megszervezésé-
ben, sem az anyagi támogatásában nem
vállalt szerepet az önkormányzat. Magán-
személyek szervezték, saját forrásból és saját
felelősségükre. De korábban miért is szálltunk
ki ebből a rendezvényből? Utoljára 2015-ben
támogatta az önkormányzat a rendezvényt. A
rendezvény alatt és a végén is sok probléma
adódott néhány lovassal. Előfordult, hogy még
rendőri intézkedésre is szükség volt. Tudjuk, a
szüret a borról szól, de sem saját, sem mások
testi épségéért nem tudunk felelősséget
vállalni, ha néhányan nem ismerik a mértéket. 

Fáki László polgármester

Ismét pályázati sikerek
Konyhafejlesztés és focipálya építés várható

Civil fórum
Október 27 péntek 18 órától civil fórum lesz!
Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
képviselőit a Városi Szabadidőközpont Zöld
termében. (Szigethalom, Sport u. 4)

VSZK-Polgármesteri Hivatal
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Adóhatósági tájékoztató
Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk
önöket, hogy 2017. szeptember 15-e volt a
második féléves helyi adók (gépjárműadó,
építményadó, telekadó, magánszemélyek
kommunális adója, helyi iparűzési adó) befi-
zetésének határideje. Felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy 2017. december 31-én helyi adó
vonatkozásában (kommunális adó, gépjár-
műadó, építményadó, telekadó, iparűzési
adó, talajterhelési díj) fennálló adótartozásról
a hivatal 2018. január 15-ig helyi adóslistát
tesz közzé, valamint a hátralékosok ügyében
végrehajtási eljárást fog kezdeményezni.
Kérjük, rendezze adótartozását! Amennyiben
további kérdése van, ügyfélfogadási időben
forduljon az adóiroda munkatársaihoz.

Adóiroda elérhetősége:
Hétfő: 8-12, 13-18 óra

24-403-657/115 telekadó, talajterhe-
lési díj

Szerda: 8-12, 13-16 óra
24-403-657/129 építményadó,
idegen bevételek

Péntek: 8-11.30 óra
24-403-657/136 kommunális adó
24-403-657/116 iparűzési adó
24-403-657/133 gépjárműadó,
helyi jövedéki adó

Köszönjük együttműködésüket!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, 
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós,  
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok 

Telefon: 06-24/441-725

Letörték a szobor
fejét 

Csaknem egymillió forintos kárt okozott az a
két fiatal, akik augusztus 14-én, az esti órák-
ban megrongálták a Duna-parti sétányon
elhelyezett horgászszobrot.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság mun -
katársai azonosították és augusztus 24-én
lakásukon elfogták a két férfit. Gyanúsított-
ként kihallgatták, majd szabadon bocsátották
őket. 
A nyomozás rongálás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folyik K. Zoltán
24 éves és V. Krisztián 18 éves szigetszentmik-
lósi lakosok ellen. 

SZRK

Mindig tisztelettel adózóm azoknak az embe-
reknek, akik életüket egy-egy cél megvalósí-
tásának szentelik. Hosszú éveken át építik,
gondozzák az álmot, mire az megvalósul.
Legyen szó akár sportolóról, tudósról,
színészről, pedagógusról vagy „csak” egy
hétköznapi emberről, aki minden szabadide-
jét egy célnak szenteli.
Számomra ilyen asszony Lukács Jánosné,
Vass Jutka, akinek élete Szigethalmon össze-
fonódott Lady Diana életével és halálával is.
Jutka nagyon régóta követte – és csodálta –
a hercegnő sorsát, kezdve a mesés esküvőtől
a tragikus halálig. Mindig szerette volna
megismerni, mert mindenki számára példa-
képnek, követendő példának tekintette
eleganciáját, családcentrikusságát, az eleset-
tek iránti empátiáját.
Talán azért érzi olyan közel magához, mert
sorsukban hasonlóságot vél felfedezni. A
rossz emlékű gyermekkor mindkettőjük
életét meghatározta, ezért aztán Jutka
kislánykényt belemenekült az álomvilágba,
melyben ő lehetett a hercegnő.
Diana korai és tragikus halála után Jutka időt,
pénzt és fáradságot nem kímélve kezdett terve
megvalósításához. Tizenöt évvel ezelőtt –
Magyarországon egyedülállóként – a sziget-
halmi köztemetőben kopjafát állított, mely
azóta emlékhelyként szolgál az augusztus végi
megemlékezéseinek minden évben. 
Kis lakásukban szeretettel rendezte be azt a
mini kiállítótermet, ahol a hercegnővel kapcso-
latos ereklyék: cikkek, képek, különböző relik-

viák találhatók. A pici hely miatt nem tud láto-
gatókat fogadni, pedig szeretné sokaknak
megmutatni kincseit. Régi vágya, hogy találjon
(találjunk) olyan helyet, ahol berendezhetné a
gyűjteményt.
Jutka legnagyobb álma volt, hogy egyszer
kijusson Angliába, és ellátogathasson Lady
Diana életének legfontosabb helyszíneire. Az
utazásra hosszas előkészítés és a meghívó
levél megérkezése után, 2008 nyarán került
sor. A királyi család vendégeként felejthetet-
len napokat élt át kísérőjével együtt. 
Az évek múlásával Jutka egészsége is
sajnos kicsit megromlott, de ma is ápolja a
kopjafát és környékét, gondozza és bővíti
gyűjteményét. 
Lukács Jánosné története például szolgálhat
sokunk számára. Kitartásából, empátiájából,
meleg szíve sugárzásából erőt lehet merí-
teni. Ha mindent megteszünk álmaikért,
akkor az lehet, hogy nem holnap, de holnap-
után biztosan megvalósul.

-se-

A hónap embere: Lukács Jánosné
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A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
felhívja figyelmüket, hogy 2017. november 2-tól a
teljes ellátási területén megkezdi a felhasználási
helyek fokozott, teljes körű ellenőrzését!
Az ellenőrzés elsődleges célja, hogy felderítésre
kerüljenek
 az engedélyezett megoldástól eltérő módon

vagy hozzájárulásunk nélkül megvalósított,
víziközmű rendszerbe történő ivóvíz- és/vagy
szennyvízbekötések, illetve

 a saját kútból származó, közműves szennyvíz-
elvezető hálózatra hozzájárulásunk nélkül rákö-
tött szennyvízelvezetések, továbbá

 az egyéb vizek, pl. illegális csapadékvíz-beve-
zetések.

A felhasználási helyek ellenőrzésének részét
képezi a meglévő bekötések műszaki állapotá-
nak, valamint a fogyasztásmérő és a plombák
sértetlenségének ellenőrzése is.
Bár felhasználóink többsége ismeri és betartja a
jogszabályi előírásokat, azonban sajnálatos
módon előfordulnak olyan szabálytalanságok,
amelyek veszélyeztetik a többség egészséges
ivóvízellátását, vagy éppen az üzembiztos
szennyvízelvezetést. Ezek a szabálytalanságok
sok esetben anyagi kárt, közegészségügyi prob-

lémát és sok kellemetlenséget okoznak az előírá-
sokat betartó felhasználóink számára is (pl. elön-
tések csapadékos időszak idején), ráadásul jelen-
tős többletköltségeket is okoznak, melyek a lehet-
séges fejlesztésektől vonják el a forrásokat.
Az ellenőrzés első lépéseként a DPMV Zrt. a
következő ajánlatot teszi: amennyiben a
korábbi hozzájárulásunktól eltérően vagy
nélküle megvalósított víziközmű bekötés
használója 2017. október 31-ig postai, köny-
velt (ajánlott/tértivevényes) küldeményként
bejelentésben jelzi a DPMV Zrt. felé (Posta-
cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.) a szabálytalan
(illegális ivóvíz/szennyvíz/ csapadékvíz bekö-
tés) felhasználás tényét, abban az esetben
társaságunk eltekint az üzletszabályzatunk-
ban megjelölt kötbér és a szabálytalan bekö-
tés kapcsán a maximálisan 5 évre visszame-
nőlegesen megállapítható szolgáltatási díj
kivetésétől.
A bejelentések alapján, helyszíni ellenőrzést köve-
tően – a jogszabályi előírások figyelembe vételé-
vel – születik meg a döntés a szabálytalan kiala-
kítás engedélyezése (pl. illegális szennyvízbekötés
legalizálása) vagy annak megszüntetése (pl.
csapadékvíz bekötés megszüntetése) kapcsán.

Természetesen a meghirdetett moratórium már
nem terjed ki a jogszerű állapot visszaállítására
vagy annak legalizálására, illetve költségeire. Így
tehát pl. egy illegális szennyvízbekötés esetében
az új bekötéseknél alkalmazott átvételi eljárást le
kell folytatni, továbbá az azzal kapcsolatos költ-
ségeket rendezni szükséges.
A moratórium lejártát követően postára
adott bejelentésekre a fenti kedvezmények
már nem vonatkoznak!
Az ellenőrzés során kollégáink arcképes igazol-
vánnyal és megbízólevéllel keresik fel ügyfele-
inket.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy
társaságunk díjmentesen végzi a felhasználási
helyek ellenőrzését, így az ellenőrzést végző
kollégáink semmilyen jogcímen sem jogosultak
az ellenőrzés során bárminemű díjat kérni vagy
elfogadni!
Kérjük minden felhasználónkat, hogy a haté-
kony munkavégzés érdekében tegyék lehetővé
a felhasználási helyekre való bejutást.
További információ kérés esetén kérjük, keres-
sék telefonos vagy személyes ügyfélszolgála-
tunkat!

DPMV Zrt.

A cég a szelektív hulladék begyűjtését az aláb-
biak szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös
doboz) elszállítása: 41. hét, október 9–13.
42. hét, október 21. szombat (2017. 10. 23.
helyett) 43. hét, október 24–27.
Papírhulladék elszállítása: 44. hét, október 30
– november 4.
Zöldhulladék begyűjtése: Október 27-én,
pénteken 14–17 óra között a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél
(egykori laktanya területén) kihelyezett konté-
nerekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogo-
sultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

* * *
Tisztelt szigethalmi lakosok! Az ”Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2017-ben
az ünnepnapra vonatkozó hulladékszállítási
munkálatok elvégzését a következőképpen
ütemezi át: október 23. hétfő munkaszüneti
nap, így a hulladékszállítás a hétfőn esedé kes
területekről október 21-én, szombaton történik.
Megértésüket előre is köszönjük.

”Aries” Kft. 

Kezdjük tiszta lappal!
Jogtalan bekötések felderítésébe kezd a víziközmű vállalat

Szelektív szemét és
változások

Több olyan rovarral is találkozha-
tunk, amely csípése nagy fájdalom-
mal és esetenként enyhe, ritkábban
súlyos következményekkel jár. Közü-
lük leggyakrabban a darazsak és a
méhek keltenek riadalmat. Ezek a
rovarok jellemzően csak akkor
támadnak emberre, ha veszélyben
érzik magukat, kaptárjukat vagy
fészküket. A veszélyes helyzetek
legjobb megelőzése, ha elkerüljük a
fészket, és nem ingereljük őket. A
rovarokat vonzzák a szabadon
hagyott ételek, cukros folyadékok,
ezért a szabadban mindig csoma-
goljuk be vagy zárjuk el a magunk-
kal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel
könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.
Amennyiben méhek vagy darazsak közvetlenül
a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illetve
olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel
való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük
meg házilagos mód szerekkel eltávolítani a fész-
ket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő
segítséget.  Ezen a területen a megfelelő szak-
emberek az erre specializálódott méhrajbefo-
gók, illetve darázsirtók. A tűzoltóság erre a

feladatra nincs ellátva a megfelelő szakfelszere-
léssel, szakképzéssel és védőruhával!
A Pest megyei (Ráckeve és környéke) méhrajbe-
fogó és darázsirtó szakemberek elérhetőségei:
Taligás Ferenc 70/702-2430 méhbefogás
Mester Miklós 70/935-3621 méhbefogás, darázs-
irtás
A szakemberek folyamatosan frissülő országos
listája az elérhetőségeikkel együtt, me gyénkénti
bontásban meg található a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hon lapján.

Forrás: Dömsödi Hírnök

Darázsveszély elhárítása
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Pályázati lehetőség továbbtanulóknak
Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír
ki, egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intéz-
ményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok részére.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje: 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag
a lakóhely szerint illetékes települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 
Benyújtásának határideje: november 7. (kedd)
16 óra
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó  funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok beadási helye: Szigethalmi
Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat, (2315

Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) ügyfélfoga-
dási időben!
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást

követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév
második féléve és a 2018/2019. tanév első
féléve);

• „B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019.
tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév). 

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi felada-

tokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója, 

• doktori (PhD) képzésben vesz részt, 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzés-
ben vesz részt. 

a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felső-
oktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes

idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndí-
jas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felső-
oktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018/
2019. tanévben először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/
2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Szigethalom Város Önkormányzat

Készségfelmérés indul 
Idén szeptember 1-jén indult a PIAAC (Nemzet-
közi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési
Program) felmérés Magyarországon, amelynek
keretében 6000 felnőtt magyarországi lakos
készség- és kompetenciaszintjét mérik fel a
kérdezőbiztosok a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából az elkövetkező 8 hónap alatt. A
projekt célja a felnőttek készségeiről készített
eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatásban
történő részvétel, valamint az eredmények
hazai, illetve nemzetközi publikálásának, az
erre épülő kutatásoknak, továbbá új, kompe-
tencia alapú képzési programok kifejlesztésé-
nek elősegítése. 
A projektet a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal
konzorciumi együttműködés keretében való-
sítja meg. A nemzetközi felmérés 2008-ban
indult, Magyarország 2016-ban csatlakozott
a résztvevők közé. A tervek szerint a felmé-
rést tízévenként megismétlik, hogy követhető
legyen, hogyan változnak a felnőttek készsé-

gei országokon belül, valamint az eredmé-
nyek a többi résztvevő ország eredményeivel
összehasonlíthatóak legyenek. A felmérés
egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből,
valamint számítógépen vagy papíron egya-
ránt megoldható feladatokból áll. A felmérés-
ben történő részvétel önkéntes és név nélküli,
hatására egy átfogó, reprezentatív tájékozta-
tás készül a lakosság készségeiről és kompe-
tenciáiról.
A PIAAC felmérés az elmúlt években világ-
szinten 33 országban zajlott le sikeresen. A
felmérés első eredményeit várhatóan 2019-
ben hozzák majd nyilvánosságra. 
A projekt a Széchenyi 2020 program kereté-
ben az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
2015. szeptember 3. és 2020. december 31.
közötti időszakban 1,1 milliárd forintból való-
sul meg.
A projektről részletesebb információk a
piaac.nive.hu weboldalon találhatók.

KSH

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik Assisi
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. 
Assisi Szent Ferenc már a 13. század elején azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körül-
vesz minket, legyen az élő vagy élettelen. A legenda
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük. A halálát követő második
évben, 1228-ban szentté avatták, majd a 20. század
derekán VI. Pál pápa a környezetvédők védőszent-
jévé is felavatta. Éppen ezért október 4-én világ-
szerte nemcsak a ferences rendi szerzetesek emlé-
keznek meg rendalapítójukról, hanem az állat- és
természetvédők is. 
Magyarországon, a rendszerváltás után, 1991-től,
elsősorban állatvédő szervezetek és állatkertek
rendezésében tartanak rendszeresen állatok világ-
napja megemlékezéseket. Ez a nap a felelős állat-
tartásra és vadon élő állatok ismeretére akarja
felhívni a figyelmet. Cél, hogy felhívja a figyelmet
az együttélés fontosságára, hiszen az állatok nem
csak boldogabbá teszik életünket, de segítik is
mindennapjainkat.

di

Az állatok világnapja 
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Segítség a rászorulóknak

A Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata ismételten köszönetét
szeretné kifejezni azokért az adományokért,
melyekkel segíteni tudunk nehéz helyzetben
lévő klienseinknek. 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel már több
éves a kapcsolatunk, az ő segítségükkel, közve-
títésükkel jutott szolgálatunk a táblázatban lévő
élelmiszeradományokhoz idén.
A város lakosai közül vannak egyéni adományo-
zóink is, akik használt, de még jó állapotban
lévő ruháikat, bútoraikat, használati tárgyaikat
ajánlják fel klienseink részére, melyet szintén
köszönünk!
Szeretnénk köszönetet mondani Milkovics
Józsefnek, a tököli Milkó-Hús Kft. vezetőjének,
hogy szeptember 1-én hűtőkocsival és sofőr
biztosításával lehetővé tette, hogy az intézmény
140 nehéz helyzetben élő családnak segítséget
nyújthasson gondjai enyhítésében. 

Köszönjük mindazoknak, akik az „Ételt az élet-
hez“ adománygyűjtő ládákba, valamint a Regé-
nyi Tiborné által vezetett Szép ABC-ben talál-

ható adománygyűjtő kosárba helyezik el tartós
élelmiszeradományaikat!
Köszönjük Gere Istvánnak, a Gere pékség veze-
tőjének, hogy pékáru felajánlásával – melyet
minden nap elszállíthatunk – szintén lehetősé-
get biztosított arra, hogy segíthessünk!
Szolgálatunk törvényi kötelezettsége a gyer-
mekvédelmi és családsegítő feladatok végzése,
azonban úgy gondoljuk, kell, hogy a szociális
munkát, a segítő tevékenységet kézzel fogha-
tóvá is tegyük klienseink számára. Települé-
sünkön élnek olyanok, akiket minden apró
dologban segíteni kell, mert nem képesek az
önérvényesítésre, ezért sokszor a társadalom
perifériájára sodródnak, és ezzel veszélybe
kerül fizikális szükségletük kielégítése.
Látva az ezzel kapcsolatos problémákat, nem
ülhetünk tétlenül, ezért is gondoltunk arra,
hogy minden lehetőséget megkeresünk és
megragadunk a nehéz helyzetben élő emberek
mindennapjainak könnyebbé tételére. 
Köszönjük, hogy segíthetünk!

Fabula Kriszta szolgálatvezető 

Októberi fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolat-
tartó. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, 
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu,
www.bonazoltan.hu

Fáki László polgármester
16-án (hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 1. választókerület
képviselője
Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu  
16-án (hétfő) 13-15 óra között.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
10-én (kedd) 16:30 és 17:30 között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
9-én (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszíne: Akácos Marika étterem 

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346, E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480. 
Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont -
egyeztetés alapján.

Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Bán Norbert Jobbik
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszá-
mon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

TERMÉK NEVE MENNyISÉG

Pékáru 11 571 kg
Zöldség-gyümölcs 930 kg
Kinder Schnitte Tejszelet 2080 db
Nissin Soba Thai szószos tészta 504 db
Sissy natur joghurt 2976 db
Egész csirke 590 db
Túró rudi 5250 db
Piknik csomag 140 db
Csokis croissant 2112 db
Étolaj 135 db
Auchan camambert sajt 420 db
Rauck yippy üdítő ital 2400 db

Ahhoz, hogy jól segíthessünk, fontos, hogy a szegényekre ne problémagócként, hanem
hozzánk hasonló emberekként tekintsünk, és tájékozódjunk helyzetük, igényeik, lehe-
tőségeik felől. Ha tudomást veszünk a körülöttünk élő éhezőkről, idősekről, fogyaté-
kosokról, rabokról, hajléktalanokról – igenis tettünk valamit (Hajós András).
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Hétvégi házi feladatok

A betörések ellen az előrelátás a leghatéko-
nyabb fegyver. Néhány alapvető tipp arra, hogy
miképpen csökkenthetik a nyaraló feltörésének
kockázatait: 
Használjanak biztonsági zárat, illetve szereljenek
fel rácsot a nyílászárókra. Az ajtó és ablak
mechanikai védelme csak akkor hatékony, ha
azok tokszerkezete is stabil. Az alacsonyabban
fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozat-
tal, betörésgátló fóliával vagy redőnnyel!
Gondoskodjanak a melléképület megfelelő
zárhatóságáról!
Alkalmazzanak riasztóberendezéseket!
Az értéktárgyaikat szállítsák haza, de legalább
a könnyen látható helyekről távolítsák el azokat!
Tartsanak rendet a nyaraló közvetlen környeze-
tében és a kertben is. A széthagyott kerti szer-
számok, gépek, valamint a könnyebben elmoz-
dítható kerti bútorok könnyedén eltulajdonítha-
tók, ráadásul vonzzák a besurranó tolvajokat.

Bizonyosodjanak meg arról, hogy nem hagytak
olyan tárgyakat az ablakok közelében, amely
esetleg segítséget nyújthat a betörőnek a fal
megmászásához! 
A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat
a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat
ritkítsák meg annyira, hogy azok között ne
lehessen észrevétlenül tevékenykedni, megbújni.
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé
vágják vissza!
A villanyóra szekrényét is biztonságosan be kell
zárni, hogy a behatoló ne tudja elsötétíteni a
lakást, illetve ezzel együtt az elektronikus riasz-
tást kiiktatni!
Helyezzenek ki minden bejárathoz mozgásérzé-
kelőt, hiszen egy olyan lámpa, amely a mozgást
érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalanít-
hatja a betörőket!
Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni,
ezért kössenek megfelelő biztosítást a nyaralóra!

A kieső időszakban – késő ősz, tél, koratavasz
– is keressék fel a hétvégi házat és ellenőrizzék!
Ha van olyan ismerőse, szomszédja, aki állandó
jelleggel az ön telke közelében lakik, kérje meg,
hogy nézzen rá időnként!
Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre
utaló jeleket fedeztek fel, úgy haladéktalanul
értesítsék a rendőrséget! A bűncselekmény
helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja,
hogy a helyszín eredeti állapotában maradjon
meg a nyomok rögzítéséig.
Betörés esetén értesítse a rendőrséget a
112-es segélyhívó számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Az őszi időszakban elnéptelenedő nyaralókra mind a természet, mind a betörők komoly
kockázatot jelentenek. A természeti csapások által okozott károkat jelentősen növelheti,
hogy azokról a tulajdonosok csak hetekkel, akár hónapokkal később szereznek tudomást.
A betörők kedvét pedig fokozhatja, hogy egyre több értékes holmit hagynak télre a hétvégi
házban.
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Ismét eljött a nagy nap nagycsoportosaink
életében, amikor elhagyják az óvodát, és átlép-
nek az iskola „tudományos” világába. Tíz éve
minden augusztusban megrendezzük a Gólya-
napot, a nagycsoportosokat iskolába kísérő
programot. 
Az idei Gólyanapot augusztus 30-án, a Sziget-
halmi Önkormányzat és a Szigethalom Négy-
színvirág Óvoda összefogásával hoztuk „tető
alá” a Városi Szabadidőközpontban. Ennek a
rendhagyó délelőttnek a célja játékosan össze-
csiszolni az elsős osztályokat. Amellett, hogy a
gyermekek megismerkedhetnek leendő peda-
gógusaikkal, már egyfajta érzelmi kötelék is
kialakulhat iskolába lépő gyermektársaikkal. Az
eseményen közel száz szigethalmi, „új” kisisko-
lás vett részt.
Mi, óvodapedagógusok és tanítók lelkesen
készültünk erre a napra. Gazdag és változatos

tevékenységsorozatot terveztünk, amely első-
sorban a társas kapcsolatokat, az érzelmeket
helyezi előtérbe. Nem idegen ez nevelőtestüle-
tünk számára, hiszen évek óta munkálkodunk a
jó kapcsolat kialakításán a város iskoláinak
tantestületeivel, s törekszünk munkánk össze-
hangolására.
A kapuban vártuk a gyermekeket, fürkésztük a
tekintetüket. Izgalommal vegyes aggodalom
rajzolódott az arcokon, az ismerős óvó néni
szárnyai alatt azonban hamar elröppentek a
kezdeti bizonytalanság érzései.
A program közös táncházzal kezdődött, majd a
gyermekek osztályonként, tanító nénijük kísé-
retében járták körbe a helyszíneket, ahol külön-
böző érdekes, játékos és interaktív feladatokkal
vártuk őket. Ezen a napon mindenki fontosnak
és sikeresnek érezhette magát, hiszen nem
tévedt el a meselabirintusban, legyőzte a
sárkányt az ügyességével, gyorsaságával,
megoldotta az Öko-rejtvényt, iskolatáskát
hajtogatott, és nemcsak az általános iskola, de

a rendőrsuli tagja is lehetett, ha csak rövid időre is.
A szórakoztató, tartalmas délelőtti események
után jól esett a Nebuló konyháján készült finom
rántott hús petrezselymes krumplival. 
A program vége közeledtével – ahogy újra
végignéztem a gyerekeken – rájöttem, hogy az
óvodáskornak most már valóban és végérvé-
nyesen vége. Már nem a feszengő kisgólyákat
láttam, hanem élményektől kipirult, büszke
kisiskolásokat.
Köszönjük a programot segítő kollégáknak,
munkatársaknak és támogatóknak, hogy ez a
program ismét létrejöhetett: árucenter Kft.,
BéBéTé Kft., Coop ABC (Szép ABC ), Hegedüs
Géza Városi Könyvtár, Kohut és Fia Tűz-és
Munkavédelmi Kft., Nebuló Közétkeztetési
Intézmény, Széchenyi István általános Iskola,
Szent István általános Iskola, Szigetsped Kft.,
Takács Tibor, Ónodiné Pető Mária, Városi
Szabadidőközpont, 

Lövey Zsuzsanna óvodapedagógus, 
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda

Óvodából iskolába
Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési
időben hívható

Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-
17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja
az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Víz és csatorna ügyintézés 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06/24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsola-
tos ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/40-247-247 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

DPMV Zrt.: 06/29-340-010 (0-24 órában hívható)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70-220-1862, 06/70-604-2715

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546; Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
I. em. 2.; E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Közérdekű telefonszámok
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Kecskés Dóra a Woodwork Hungary Kft. értéke-
sítési vezetője megosztotta gondolatait a díjról:
„Legmerészebb álmainkban sem gondoltunk
volna ekkora sikerre, mikor május végén meghir-
dettük „Barátom, a Fa” rajzversenyünket.
Hisszük, hogy egy közösség csak az összefogás
erejével juthat előre, ezért már régóta gondol-
kodtunk azon, milyen formában tudunk a saját
közösségünk hasznára lenni. Azt tudtuk, hogy
mindenképpen a gyerekeknek szeretnénk
örömöt szerezni, innen is jött végül az ötlet,
hogy kisvállalkozásként a saját termékeinket
ajánljuk fel a szigethalmi és szigetszentmiklósi
óvodáknak. Jó apropónak tűnt a Madarak és Fák
napja, ezért rajzpályázatot hirdettünk az óvo -
dáknak, és kértük, hogy a kicsik rajzolják le, mit
jelent számukra a fa.”
A Woodwork Hungary Kft. igazgatóját is
meglepte az érdeklődés, amit az óvodák részéről
tapasztalt. Potocnik Zoltán így emlékszik a
pályázat meghirdetésére: „Nem sokkal az után,
hogy meghirdettük a versenyt, özönleni kezdtek
a kis művészek szebbnél szebb alkotásai: össze-
sen 31 pályamű érkezett, ami rendkívül nagy szó,
hiszen egy óvodai csoport legfeljebb két rajzot
küldhetett be.”
A rajzversenyt kiíró Woodwork Hungary Kft.
vezetői számára a legnagyobb öröm, hogy az
egyik felajánlott nyeremény Szigethalomra, a
másik játék Szigetszentmiklósra kerül majd, így
mindkét település nyert. 
A háromtagú zsűri vagyis a szakmai szempon-
tokért felelős Lakatosné Sárkány Júlia, a Sziget-
szentmiklósi Alapfokú Művészeti Iskola vezetője,

Fáki László Szigethalom, valamint Szabó József
Szigetszentmiklós polgármestere a szoros ver -
senyben Gergényi Anna és Antal Antónia mély
érzéseket kifejező rajzát hozta ki győztesnek. A
kislányok a szigethalmi Négyszínvirág Óvoda
Sárga tagóvodájának nyertek egy egyedi, kézzel
készített, négyszemélyes mérleghintát. A Face-
book szavazáson a legtöbb lájkot a 7 éves
Gurbán Dorka Örök barátság című, kivételes
szépségű rajza kapta. Így a felajánlott mókuske-
rék a Napsugár Óvodába került.
A hét elején a játékokat birtokba vehették a
gyerekek, azóta folyamatosan pörög a mókus-
kerék és fel-le jár a libikóka.

W. H.

A Budapesti Fesztiválzenekar már több éve
tervez olyan programot a Hősök terére, amely-
nek keretében ingyenes hangversenyükre több
száz gyermeket invitál közös táncra. Ezt
megelőzve az esemény vezető koreográfusa a
résztvevő települések egy-egy helyi pedagógu-
sával/tánctanárával megismerteti az adott kore-
ográfiát. A projektben szereplő gyerekek hétről
hétre készülnek a fő produkcióra.
Idén június 10-én csodálhattuk meg Leonard
Bernstein West Side Story című musicaljének
zenéjére előadott bemutatójukat. Mindezek
lezárásaként hirdették meg a szereplő gyere-
keknek a TérTánc Élménytábort. 
A Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola
hat tanulója utazott az augusztus 2-ától
augusztus 5-ig tartó ingyenes találkozóra. A
Hollókőn eltöltött négy napot a Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány a Budapesti Fesztiválze-
nekarral együttműködésben valósította meg a
TérTánc Koncert projekt keretében.
A 40 diák és kísérőik feledhetetlen programok-
ban vehettek részt. Minden nap volt zene, tánc,
izgalmas kihívás és feladat. Az ország külön-
böző pontjairól jövő fiatalok ezeken keresztül
gyorsan megtalálták a közös hangot és a
néhány nap leforgása alatt szoros barátságot
kötöttek egymással. A gyerekek és a felnőttek
is egyaránt sokat tanulhattak egymástól ember-
ségről, odafigyelésről, alkalmazkodásról, és
prob lémamegoldásról. A szigethalmi kis csa pat -
ra méltán büszkék lehetünk, hisz ötleteikkel,
megoldásaikkal, a többiekhez való viszonyukkal
központi szerepet vívtak ki maguknak a tábori
közösségben.

Bognár Orsolya kísérő pedagógus

Köszönet támogatásért
A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány a felajánlott 2015. évi adó 1 %-át,
502 330Ft értékben tanulmányi kirándulá-
sok, táborok, erdei iskolai programok támo-
gatására fordította.
Köszönjük szépen a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola tanulói nevében.

Pala tető javítása, élettartam
növelése.  06 30 989 41 55

Férfi munkatársat felveszünk a
dunavarsány, 51-es fő út Castrol
benzinkútra. Jelentkezni e-mailben az
oiltrade.kft@gmail.com címen lehet.

Rajzverseny a közösségért

Szeretem a fákat. Vajon mi juthat eszébe erről a
kijelentésről egy hatéves, óvodás gyermeknek?
Tudja, hogy a fák díszítik a környezetünket, jó
levegőt adnak nekünk, lombjai között elbújhat-
nak az állatok. A hatévesek megtanulták már,
hogy a növényeket óvni, gondozni kell. 
Mi, óvodapedagógusok nagyon fontosnak tart-
juk a fenntarthatóságra nevelést, a környezet-
védelmet. A természet megóvása szervesen
beépül mindennapi életünkbe, helyi pedagógiai
programunkba. 
Örültünk a lehetőségnek, hogy részt vehetünk
a Woodwork Kft. által meghirdetett rajzpályá-
zaton.
Mikor ismertettem a gyerekekkel a pályázat
címét – Szeretem a fákat - nagy lelkesedéssel
láttak munkához. Két kislány, Antal Antónia és

Gergényi Anna egy egész délelőttön keresztül
kitartóan dolgozott a pályaművön, amely
porpasztell krétával, dörzsöléses technikával
készült. Vidáman rajzolták át egymás kezét, ami
a fa átölelésével a természet iránt érzett tiszte-
letet szimbolizálja. 
Mikor megtudtuk, hogy nyertünk, nagyon büsz-
kék voltunk, hogy megannyi gyönyörű pálya-
munka közül a mi rajzunk került ki győztesen. 
Óvodánk ezáltal egy négyszemélyes mérleghin-
tával gazdagodott.
Bizton állíthatom, hogy azóta is ez a legkedvel-
tebb játékszer a Maci csoport udvarán.
Köszönjük a Woodwork Kft. vezetőinek a lehe-
tőséget.

Pflum Renáta óvodapedagógus
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda

TérTánc Élménytábor
HollókőnKitörő örömmel vették birtokba az óvodások a héten átadott kerti játékokat két oviban

is. A szigethalmi Négyszínvirág óvoda Sárga tagóvodája és a szigetszentmiklósi Napsugár
óvoda nyerte az idén első alkalommal kiírt „Barátom a fa” című rajzpályázatot. A pályá-
zatot meghirdető Woodwork Hungary Kft. ebben a két oviban telepítette az általa felaján-
lott egyedi, kézzel készített kerti játékokat.

* * * 
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Tanévkezdés a szigeten

Nyaralás Bonnyán

Idén ősszel az eddig megszokottakhoz képest
egészen másképp indult a Szigethalmi Széche-
nyi István általános Iskola 3. c osztályának
tanéve. Szeptember 4-5-6-án erdei iskolát szer-
veztem a szülők segítségével és támogatásával
a Fehér Gém Üdülőben.

Hétfő reggel, a kissé borongósnak mutatkozó
időjárás nem kedvetlenített el minket, hiszen az
üdülő területén mind szabadtéren, mind pedig
fedett helyen tudtunk alkotni, dolgozni. Kétségkí-
vül tény azonban, hogy nagy volt az öröm, mikor
a felhők mögül délutánra kikacsintott a napsugár. 
A tábor idején a gyermekeknek napi négy
foglalkozása volt hatfős csoportokban, négy
helyszínen, forgószínpad-szerűen. Így ízelítőt
kaptak a csapatmunka előnyeiből, az alkalmaz-
kodásból és az együttműködés fontosságából
is. A foglalkozások között pedig játék, minden
mennyiségben! Erről egy vállalkozó szellemű
apukánk, Gömöri Mihály gondoskodott. 
Az erdei iskola tematikájának természetesen
része volt a 3. osztályos környezetismeret
tananyagból az ismerkedés a vizek és vízpartok
élővilágával, hiszen ennél tökéletesebb helyszí-
nen nem is lehet erről a témáról tanulni! Vízparti
megfigyelés és csónakázás során a gyermekek
bepillanthattak a Kis-Duna e szakaszának

növény- és állatvilágába, élőhelyükön, testkö-
zelből figyelhették meg a növényeket és állato-
kat. Hálás köszönet illeti ezért Gyulai Péter
gondnokot, aki ebben óriási segítségünkre volt! 
A tábori tematika másik fontos része volt a
figyelem tanítása. Figyelem a tanulásban,

egymásra (barátság, tisz-
telet) és a minket körül-
vevő világgal kapcsolat-
ban (természetvédelem).
Megértésében, tapaszta-
lásában óriási segítségünk
volt Cserépi Csilla, az
Interaktív Kutyás Sport-
egyesület elnöke és
kutyája – aki már tiszte-
letbeli osztálytársunk –
Bátor. Az interaktív –

vagy terápiás – foglalkozások gyermekeink
egyik kedvenc tanulási módja volt, melyből
rengeteget profitáltak. Mindezt újszerű, játékos,
ám nagy koncentrációt és önfegyelmet igénylő,
felejthetetlen formában. 
A négy csoport e két témakört járta körbe,
különböző módokon. Csilla kutyás programok-
kal (Bátor még szemetet is szedett), egy ráter-
mett, vállalkozó szellemű anyuka az osztályunk-
ból, Czigány Teréz figyelmet fejlesztő és
koncentrációt igénylő játékokkal, kedves kollé-
ganőm, Németh Hajnalka mesékből kiindulva,
jómagam pedig megfigyeléssel, és beszélgetés-
sel, valamint összegző játékkal.
Erdei iskolánk vendége volt Lippai Mariann is,
akit sokan csak a Facebookon indított „Élet-
kedv” című oldaláról ismernek. Mi személyesen
is megismerhettük őt, a szülők és a gyermekek
nagy örömére. 
Délutáni motivációs előadásán sugárzó, bájos
személyiségével hamar elvarázsolta a gyereke-

ket, majd sok – a tábor tematikájába belesi-
muló, beleillő – témáról beszélgettek, illetve
szituációs játékok során veséztünk ki olyan
fontos fogalmakat, mint például az őszinteség,
a megbocsájtás, a barátság, a tisztelet. Mariann
a szülőknek is tartott motivációs előadást, bár
ezt inkább mély, őszinte, megrázó és felrázó,
pozitív kicsengésű, baráti beszélgetésként
aposztrofálnám. A szülők azt mondták, hogy
jónéhány dolgot átértékeltek az életükben. Azt
hiszem, ez a legtöbb, amit elérhettünk, és a
legjobb, ami történhetett! 
Nem győzök elég hálás lenni az osztály hihetet-
len „háttérmunkásainak”, a szülőknek, akik a
bevásárlásról, a főzésről, a napi ötszöri ellátásról
gondoskodtak. „Élelmezésvezetőnk” Bakosné
Éva volt. A finom, bográcsban főtt vacsorák
készítését mindkét napon másik szülői brigád
vállalta! Majd mindenki felajánlott és hozott
valami finomságot a gyerekeknek, így a tanulás
mellett igazi gasztronómiai fesztiválban is
részünk volt! 
Akik ott voltak, valamennyien azt mondták,
felejthetetlen élményben volt részük! És persze
egy nappal a tábor után, miután egyet otthon
aludtunk: „Menjünk vissza! Máris..!” 
Igen, én is visszamennék! És igen, én is tanultam
itt. Nem is keveset. Amit azonban kézzel fogha-
tóan, és felejthetetlenül megtapasztaltam (így
aztán mélységesen egyetértek Jeanette Winter-
son-nal): „A gyerekek új energiákkal teli energi-
aforrásként hatnak egy lemerült világban.”
Ezúton is köszönöm minden támogatónknak, az
iskola vezetőségének, hogy mindezt lehetővé
tették számunkra, hozzájárultak a programhoz,
és a kedves vizitet is a táborban! Kolléganőim
és a városi szabadidőközpont dolgozói is eljöt-
tek hozzánk, nekik is köszönöm a látogatást! 

Gyovai Margit osztályfőnök

A Szigethalmi Széchenyi Iskola tanulói közül
sokan várták a június végét, hiszen a szünidő első
napjait táborozással tölthették Bonnyán, egy kis
Somogy-megyei faluban. A tábor vezetősége
már hónapokkal korábban megkezdte a progra-
mok összeállítását, törekedve a változatosságra,
a környezeti adottságok maximális kihasználá-
sára. A táborozók a jó idő hatására fürödhettek
Igalon, sőt Kaposváron is, hiszen a kánikulát a
vízben úszva, csúszdázva könnyebb volt elviselni.
Ez utóbbi városban tettünk egy rövid sétát is,
felfedezve a nevezetességeket, majd megcsodál-
tuk a város felújított főterét. A táborban töltött
órákat kézműves foglalkozás, csapatépítés, játék,
karaoke, tánc, sport, egészségügyi vetélkedő,
nyitó- és záróműsor színesítette.

Sajnos az egy hét hamar
elszaladt, de minket, felnőt-
teket elégedettséggel töl -
tött el a gyerekek öröme,
akik nehezen vettek búcsút
a táborhelytől.
Szeretnénk megköszönni
iskolánk alapítványának, a
Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány-
nak a támogatását!
Táborvezetők Bognár
Orsolya, Markó Tiborné, a tábor segítői Domo-
kos Ilona, Rudnerné Frick Orsolya, Pál Bernadett,
Markó Tibor, szakácsaink Feketéné Markó Adri-
enn, Sárga Magdaléna, Magyari Brigitta voltak.

Ezzel a csapattal bárhol, bármikor szívesen
táboroznánk újra! 

Markó Tiborné
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Bér a Cserhát kapuja, a rózsák faluja. Innen még
a busz is visszafordul Pest felé. Mi azonban a
buszfordulóból jobbra kanyarodva kifelé tartunk
a faluból, fel a Cserhát dombjai közé. 
Az akácfákkal szegélyezett Magyarok Útján, ami
- valljuk meg – eléggé rögös, hamarosan a
történelmi nagyjainkat ábrázoló szoborparkhoz
jutunk. A szobrokat a kocsiból megcsodálva a
főkapun át érkezünk Virágospusztára, az Ande-
zit Hotelnek helyet adó Lázár Kúriába. Dr. Lázár
Andor – 1932 és ’38 között volt igazságügyi
miniszter – vadászházába.
Nem először tölti itt Bér-Virágospusztán az
AMME (Alkotók, Művészek és Művészetpárto-
lók Egyesülete) nyári alkotótáborát. A Magyarok
Háza és a Szabad Európa Rádió Múzeum között
vezet az út a parasztházból átalakított és kibő-
vített Ifjúsági szállások felé, ahol elfoglalhatjuk
szokásos helyünket. Régi barátaink, a teve, a
csacsik és a pónik – akik szabadon kószálnak a
környéken - köszöntenek bennünket, és kíván-
csian nézegetik, hogyan készülünk a táborlakók,
az alkotó gyerekek és felnőttek fogadására. 
Nem kell sokat várni, hamarosan sorban érkez-
nek a gyerekek szüleikkel, s a kalandos út után
nevetve mesélik, hányszor tévedtek el, fordultak
rossz irányba, hogy majd korrigálva tévedésüket
végre megérkezzenek erre a csodálatos helyre.
Mindenkit buzdítunk, nézzen szét, sétáljon,
ismerkedjen a környezettel. A régi táborlakók
segítenek az eligazodásban, még a közeli
Mária-forráshoz is szívesen elkísérik a szomjas
kirándulókat. 
Délután befutnak a testvérvárosi küldöttség
résztvevői Fülekről. A II. Koháry István Alapis-
kola tanulói közül Puntigán Tünde és Tomolya
Adrianna tanárnők kíséretében tíz füleki diákot
láthattunk vendégül az alkotótáborban.
A vasárnap a „fészkelés” napja volt, ám hétfőtől
kezdődött az igazi munka. Öt helybéli kisdiák is
csatlakozott a csapatunkhoz napközis módon,
ott alvás nélkül. A délelőttök alkotással teltek
Csapó Lajos táborvezető, festőművész és Tóth
Bence grafikus vezetésével. Nem tematikus
napok voltak ezek, sokkal inkább érzések,
hangulatok, benyomások képi kifejeződései.
Színek, vonalak, formák, képek, lelki rezdülések
lenyomatai a papíron. A következő napokban
sokféle technikát kipróbálhattak a gyerekek. A
másolástól az önálló képalkotásig többféle alko-
tói szinten álló táborlakók nagy odafigyeléssel,
mély figyelemmel, koncentrálással hozták létre
műveiket. A kész alkotások felkerültek a tábor
napról napra folyton gyarapodó falgalériájára,
ahol mindenki megcsodálhatta őket. 

(folytatás a 12. oldalon)

Tábor 
Virágospusztán

Sikeres volt a korismereti találkozó
az Emese Parkban

Füleki Farkasok Szigethalmon

Idén két napon át, szeptember 9-én és 10-én,
remek időben zajlottak a korismereti találkozó
eseményei az Emese Parkban. Nagyon sokan
már csütörtökön és pénteken sátort vertek, s
magyarokon kívül nagy számban érkeztek olasz,
román, cseh, lengyel, dán vendégcsapatok is.
Pici gyermekektől idősekig rengetegen öltöztek
korabeli ruhákba.

Mindenütt történt valami a nap szinte minden
percében. A látogató megtanulhatta, hogyan
készül többek között a merített papír, a szárított
hús, a tűzcsiholó acél, a cserépedények, a
mártott gyertya, a gyapjúzsinór, megtudhatta,
mire használták eleink a szövött övet. Akinek
kedve volt, korhű módszerekkel és minták alap-
ján kézi tetoválással vagy hennafestéssel gazda-
gabban térhetett haza.

A szablyavívás verseny során időnként komolyan
aggódtak a nézők, látván az izmok feszülését:
igazi erőviadalnak lehetett részese a látogató.
A sátrak között sétálva betekinthettünk a régi
tábori élet rejtelmeibe. Nagy élmény volt látni a
pici, alig pár éves gyerekeket saruban, kis
mellényben, szőtt gatyácskában, mezítlábasan
szaladgálni. (És ott nem volt sírás, ha véletlenül

elesett valamelyikük.) 
Hatalmas sikere volt a „Szigetha-
lom ostroma” néven megrende-
zett várostromnak és a pajzsfalak
küzdelmének, amelyek igencsak
valósnak tűntek a csattanások
hangjaiból, a kiáltásokból, a nyilak
záporozásából ítélve. A végén
persze egy-egy kisebb zúzódás,
sérülés árán ugyan, de mindig
helyre állt a béke.
A két hosszú nap során a régi
ízeknek is hódolhatott mindenki a

kemencés lepény, babos ragu, mézes sör,
bodzalé megkóstolásával. Nagy élmény volt a
kézműves vásárban sétálni, nézegetni (vagy
éppen vásárolni) az ékszereket, fazekakat,
kardokat, mézet, és meghallgatni elkészítési
módjaikat, viselési, fogyasztási lehetőségeiket.
Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek,
hogy felejthetetlenné tették ezt a két napot!

Dr. Schuller Gábor

Új testvérvárosunk, Fülek küldöttsége
is ellátogatott a korismereti találkozóra.
A Füleki Farkasok íjászainak 15 fős
csapata szombaton reggel érkezett (a
szállodától az iskolabusz szállította
őket) az Emese Park új bejáratához,
ahol Schuller Gáborné alpolgármester,
Lang Mónika, a Városi Szabadidő
Központ igazgatója és Magyar Attila,
az Emese Park vezetője köszöntötte a
vendégeket. 
Érkezés után körbejárták az esemény
színhelyét, és nagy érdeklődéssel figyelték a
rendezvény minden mozzanatát. Nagy sikere
volt a lovagteremnek. Saját felszerelés híján
kölcsön eszközökkel íjászkodtak, majd a külön-
böző mesterségek titkait igyekeztek ellesni.
Felejthetetlen élményt jelentettek számukra is
a csaták a várkapu körül és a nagyréten, melye-
ket szinte testközelből élhettek át. A korabeli
lepények kóstolgatása, valamint a kiadós ebéd
(cserépfazékban készült babos ragu) után

hosszú séta következett a vadasparkban. Mind-
kettőnek nagy sikere volt. 
A látogatást követő közös fotózás után még kis
vásárlásra is volt idő. A nap eseményei, a
rendezvény hangulata annyira magával ragadta
íjász vendégeinket, hogy a rövid látogatást záró
vacsora végén azzal búcsúztak, hogy jövőre
már a korismereti találkozó aktív résztvevőiként
találkozhatunk valószínűleg mindenkivel. 

-se-



(folytatás a 11. oldalról)
Ezt még a szamarak sem bántották. Bezzeg a
krumplit… Történt pedig, hogy a bográcsba
szánt zsák krumplink a teraszon maradt éjsza-
kára. Másnap hajnalban patacsattogásra és
éktelen csámcsogásra ébredt a tábor, ugyanis
négylábú barátaink jóízűen megcsócsálták a
vacsorának valónkat. No, lett is méltatlankodás
a csacsik részéről, amikor felháborodottan
elkergettük őket a teraszról. 

Ez a kis incidens azonban nem szegte kedvét a
gyerekeknek és a felnőtteknek sem. Nap nap
után sorra születtek a rajzok, festmények,
kinek-kinek a tehetsége szerint. Néhányan a
linómetszéshez is kedvet kaptak, s nagy óvato-
san, a baleseteket kerülve készültek a linódúcok
az éles metszőkések nyomán, hogy örökre
bevésődjenek ne csak az emlékezetünkbe, ha -
nem a linóleumba is a réten látott virágok vagy
erdő fái, bokrai, s a béri páva is, amelyik a párjá-
val oly gyakran sétált a táborhelyünk felé a
fűben csipegetve. 
A délutánok játékkal teltek. A felhős napok elle-
nére számháborúztunk, társasoztunk, de volt,
hogy együtt muzsikáltunk és énekeltünk. Egy
gitár, egy ukulele és egy brácsa szolgáltatta a
zenét a táborlakó diákok és felnőttek jóvoltából,
s hozzá a tábori kórus hangja messzire szállt a
pusztán a Betyár Csárda felé. Táborlakó bará-
taink – Bodó János és ágh Zsu zsanna – jóvol-
tából még az íjászatot is kipróbálhattuk. A füleki
tanárnők be is öltöztek hagyományos magyar
íjászruhába, hogy így örökítsük meg őket íjjal a
kezükben, süveggel a fejükön. Jó hangulatban
teltek a napok.

Csak az a hideg és az eső ne lett volna! Az előző
heti kánikula most sehol sem volt már, az időjá-
rás a még oly távolinak tűnő őszt idézte. A
felhők csak gyűltek, az eső a nyakunkba csor-
gott, a hőmérséklet 10 fok körül tetőzött, s aki
nem készült fel erre, az bizony fázott és reszke-
tett. Előkerültek a pulóverek, a hosszúnadrágok,
a takarók, de még így is éreztük a természet
hatalmát annyira, hogy már két gyerek is kezdett
megbetegedni, torokfájás és láz gyötörte őket.
Na, ekkor döntöttek úgy a fülekiek, hogy
csütörtökön hazamennek. Annál is inkább, mert
arrafelé a vihar fákat döntögetett, házakat
rongált, s a szülők jogosan féltették csemetéiket
egy ilyen helyzetben. No, persze itt erről szó
sem volt, de a meleg ruha hiánya, s a betegsé-
gek arra késztették a vendégeinket, hogy a
nagyobb baj elkerülése végett inkább hazamen-
nek az otthon biztonságot adó melegébe. Az
elutazásuk előtt még felköszöntöttük a szüle-
tésnapját a táborzárás napján ünneplő füleki
kislányt, hiszen erre is készültünk, majd Csapó
Lajos táborvezetőtől mindenki megkapta azt az
emléklapot, amit az együtt töltött táborozás
emlékére készített a résztvevőknek. Sírósra
sikeredett a búcsúzkodás, hiszen a gyerekek jól
összebarátkoztak a mieinkkel.
Szomorkásan ballagtunk vissza a táborba, ám
az időjárás megkegyelmezett a további napokra
és kisütött a napocska. A jó idő beálltával estén-
ként lehetett bográcsozni, szalonnát sütni,
tábortüzet rakni. Csütörtökön délután vendé-
günk érkezett a táborba. Petrovics Gábor a régi
pásztorélet és betyárélet öltözeteit, kellékeit
mutatta be a kanásztól a csikósig. A gyerekek
láthattak subát, pásztorbotot. A bőgatya és ing,
csizma és mellény, a csikóskalap Gábor bácsi
öltözete volt. A bicskatartó a bicskával, az ostor,
a tarisznya, a pisztoly a kellékeit gazdagította.
Ezeket a gyerekek kézbe is foghatták, az ostort
ki is próbálhatták.
Pénteken a kánikula arra csábította a táborla-
kókat, hogy vízzel enyhítsék a meleg nemkívá-
natos hatásait, ezért mindenki fürdőruhára
vetkőzött, és a vízibombák megtöltése után

kezdődhetett a fűben a vízcsata, majd a vissza-
vágó az utolsó bombáig. 
Közben újabb vendéggel gazdagodott a tábor.
Pászti Szabó Zoltán költő jött el hozzánk
megcsodálni a gyerekmunkákat és természete-
sen alkotni. Magányos túrákat tett a környéken
található várakhoz (Buják, Szanda), valamint az
Európában is ritkaságnak számító, vulkanikus
eredetű andezit oszlopokhoz, s közben szebbnél
szebb versek születtek a természet lágy ölén
annak szépségét, fenséges voltát dicsérve.
Lassan a tábor vége közelített. Szombatra és
vasárnapra a gyermekeikért érkező szülőkkel,
testvérekkel szaporodott a tábor résztvevőinek
létszáma. És eljött az utolsó este, a bátorság-
próba ideje. Hatalmas tábortüzet raktunk a
délutáni, elmaradhatatlan számháború végez-
tével, s a vacsora után kezdődhetett a várva
várt bátorságpróba. A sötétben, az erdei úton
kellett a gyerekeknek elmenni egyesével, kette-
sével lámpa nélkül a völgy aljáig, hogy onnan a
tisztáson visszafordulva a tábortűz irányjelző
fényeihez térjenek. Persze ez így leírva nem
hangzik túl bonyolultnak, ám egy városi gyerek-
nek az erdő szokatlan neszei elég ijesztőek
lehetnek, s a mesterséges fényhez szokott
szemek sem tudtak első pillanatra mit kezdeni
a sötétséggel. Kiderült azonban, hogy az erdő
nem is félelmetes – különösen, mert az út
hosszában felnőttek, táborlakók és szülők
vigyázták minden lépésüket –, a szem is
megszokja a sötétet, és elég jól látni lámpa
nélkül is.
Elmondhatjuk, hogy roppant büszkék vagyunk
táborlakóinkra, mert nem csak remek alkotások
születtek abban a néhány napban, de a bátor-
ságpróbát is kicsik és nagyok valamennyien
hősiesen kiállták. Reméljük, hogy tapasztalatok-
ban, tudásban és élményekben gazdagon tért
meg mindenki az otthonába, ahol még sokáig
mesélheti a tábori eseményeket, s ahonnan
jövőre is szívesen jönnek az AMME Pemzli Suli-
jának alkotótáborába Bérre. Vagyis: „Jövőre
veletek ugyanitt!” 

Kontra Marika Szvita
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CIVILEK-KÖNyVTáR

Könyvtári programok
3-a, kedd 17 óra Ezo-klub
4-e, szerda  16, 17 és 18 órától Kids Klub
5-e, csütörtök 16.15: sakk
5-e, csütörtök 17 óra: Héder Mária Gabriella,
a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola pedagógusa „Struktúrák” című fes -
té szeti kiállításának megnyitója
6-a, péntek: Kisbogár baba-mama foglalkozás
7-e, szombat  9.30-kor: Kids Klub
7-e, szombat 10 óra: Csapody Kinga írónő
interaktív előadása felnőtteknek, gyere-
keknek

11-e, szerda 16, 17 és 18 órától Kids Klub
12-e, csütörtök  16.15: sakk
13-a, péntek: Kisbogár baba-mama foglalkozás
14-e, szombat 9.30-kor: Kids Klub
14-e, szombat 10 órakor: Kisbogár Zeneovi
17-től november 3-ig Lázár Ervin kiállítás
(A Móra Kiadó utazó kiállítása!)
17-e, kedd 17 óra Ezo-klub
18-a, szerda 1 6, 17 és 18 órától Kids Klub
19-e, csütörtök 16.15: sakk
20-a, péntek: Kisbogár baba-mama foglalkozás
21-e, szombat 9.30-kor: Kids Klub

21-e, szombat 10 órakor: Zöldi Manó mesés-
zenés foglalkozás 3-7 éveseknek
25-e, szerda 16, 17 és 18 órától Kids Klub

26-a, csütörtök 16.15: sakk

27-e, péntek: Kisbogár baba-mama foglalkozás

28-a, szombat 9.30-kor: Kids Klub

28-a, szombat 10 órakor: Kisbogár Zeneovi

Figyelem! A könyvtár október 31-én,
kedden zárva lesz! Ezért október 27-én,
pénteken 16 óra helyett 17 óráig, 28-án
szombaton 14 óra helyett 17 óráig le szünk
nyitva. 

Szigethalmi Híradó



132017. 10. szám

Szigethalmi Híradó
CIVILEK-SZÜRET

Bemutatkoznak a civilek: Rózsa Gobelin Kör
Kedves olvasó, aki most olvasod a Rózsa Gobe-
lin Kör nyolc éves történetét, szeretettel köszön-
telek magam és az egyesület tagjai nevében. 
Egy ragyogó őszi napon, 2009. október 14-én,
büszkén alakítottuk meg Kunerthné Marikával
a Rózsa Gobelin Kört férjem, Bogya Károly
biztatására, aki arra ösztönzött, mutassuk meg
Szigethalomnak alkotásainkat. Nyitókiállításun-
kon már 12 fővel büszkélkedhettünk, akik belép-
tek kicsiny közösségünkbe. 
Azt mondják, amit az emberi elme kigondol, azt
meg is tudja valósítani. A kézimunka szeretete
a nők szépségéből és jóságából adódik. Immár
nyolc év távlatából visszatekintve, sok gobelint
készítettünk, és hírnevet szereztünk országosan
és országhatárainkon túl magunknak és váro-
sunknak. 
Hét évi munkánkról könyvet adtam ki. (Minden
hónapban, ha lehetőség van rá, az újságban
bemutatom asszonyainkat és lányainkat, hogy
városunkban legyünk rájuk büszkék, hogy
megtanulták ezt az ősi mesterséget és generá-
cióknak átadják tudásukat.)
Vallom, alkotásainkkal, a színekkel fénysugarat
indítunk el, melynek rezgése visszaverődik arra,
aki készítette, és arra, aki csodálja! Életet adunk
a képnek, amelyet gondolatainkkal, érzéseink-
kel, képzelettel és szeretettel táplálunk. A lélek
csendjében megtaláljuk a békességet. Vala-
mennyien tud juk, hogy a kikapcsolódás, az
öröm, a megnyugvás milyen fontos a lelki, és
ezen keresztül a testi egészség megőrzéséhez.
A hímzés egyéni kifejezésmódunknak és krea-

tivitásunknak ad lehetőséget. Gobelinjeink
kanavára, azaz egy speciális textíliára tűvel
készülnek. A kanava a lyuk méretétől vagyis az
öltések méretétől és módjától függ, mi általá-
ban „poin de Hongerie” azaz magyar öltést
használunk, mely a világszerte híres úrihímzés
alapöltése, illetve ez ezekből kialakult gobeli-
nöltésé, vagy úgy is mondhatjuk, hogy fél ke -
resztszemé. 
A gobelin egykoron, mint falikárpit védte a
hidegtől az otthonokat. A gobelin ma is ottho-
nunk dísze, s minden darab emlékeztet egy
szeretett személyre.
Kiállításainkat a helyi lakosok a Szigethalmi
Hegedűs Géza Városi Könyvtárban, a Városi
Szabadidő Központban tekinthetik meg évente
egy-egy alkalommal. 
Minden évben országos kiállításra is kapunk
meghívást, amelyet Budapesten, a Camponá-
ban szerveznek. A 800-1200 kiállított kép közül
minden évben elhozunk első, második és külön-
díjat (itt megemlíteném Iványi Szilvikét, aki
gyermekkategóriában különdíjat kapott) nagy
büszkeségünkre. 
Ugyancsak évente elmegyünk „A tű fokán is túl”
című szarvasi öltögető táborba, ahova az
ország minden tájáról jönnek kézművesek, és
egymástól tanulva, feltöltődve jövünk haza. A
meghívásukat mi is viszonoztuk.
Szerepeltünk továbbá a szigethalmi Művészetre
Hívás Napján, a Lordok Házában, Ráckevén, a
világhírű csipkeverők kiállításán, Tiszaföldváron,
Diósdon, Szigetszentmiklóson, a Szabacsi Napo-

kon, Kerekegyházán, és még sorolhat-
nám a helyszíneket, ahol a sziget-
halmi asszonyok munkáit csodálták
a látogatók. 
Ajándékozni is szoktunk. Fáki László
polgármesterünknek a magyar címert
készítettem el megalakulásunk tisz-
teletére. Gobelines társaimmal Sziget-
halom címerét varrtuk ki Szigethalom
10 éves várossá avatása alkalmából,
melyet Kürti Zoltán nívódíjas festő-
művészünk festett kanavára. Zoli
megkapta tőlünk a Rózsa Gobelin
Kör Emlékplakettjét. Amire nagyon
büszke vagyok, szülőfalum, Zsadány
címerét Szamosközi Antal festménye
alapján gobelinvarrással adtam át
Dudás árpádnak, Zsadány polgár-
mesterének, aki díszvendég volt 6.
születésnapi kiállításunkon. 
Összejöveteleinket Szigethalmon, a
Városi Szabadidő Központ Zöld
termében tartjuk minden szerdán
16 órától 18 óráig: gobelinezünk,

kutatjuk és ápoljuk hagyományain -

kat. Szigethalmon hagyományt teremtünk en -
nek a gyönyörű gobelinkészítésnek. 
Szeretettel és nagy-nagy tisztelettel várunk
minden érdeklődőt 2017. október 14-én szom-
baton 10 órára, a Rózsa Gobelin Kör nyolcadik
születésnapi ünnepségére, ahol bemutatjuk
alkotásainkat.
Büszke vagyok minden gobelines társamra, „azt
mondják, a tanítvány tükrözi a tanítót!”
A nemzetközileg is elismert Ferenczi Noémi,
Ferenczi Károly festőművész lánya a gobelinről
és kifejező erejéről ekképpen vélekedett.
„Az én számomra a gobelin annyi, mint szónok-
nak a beszéd, írónak a betű!”
Ehhez mi, Rózsa gobelinesek is csatlakozunk!

Bogya Rózsa, 
alapító és vezető

Hangulatos szüret
Szeptember 23-án ismét megtelt a Helytörté-
neti Gyűjtemény udvara, kertje.
Hagyományainkhoz híven a családi program-
jainkon, mint minden alkalommal, most is
időszakos kiállítással készültünk.
A megújult kiállító részben Tájak, ízek,
emberek címmel a Szigethalmi Fotóklub tagjai
állították ki képeiket.
A kiállítás-megnyitón közreműködött Duka
Erzsébet, aki népdalcsokorral köszöntötte a
vendégeket, s igazi szüreti hangulatot vará-
zsolt a vendégeknek a Tulipánt néptánccso-
port Ujhelyi Andrea vezetésével, valamint a
Csenderítők népzenei együttes.
A családi programon lehetett készíteni őszi
díszeket, gyékényből tutajt, valamint a koron-
gozás rejtelmeibe is bepillanthattak a gyere-
kek. A Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek főzőcsapata finom szigeti gulyáslevessel
készült, a Szigethalmi Teljesítménytúrázok
Egyesületének ÖTyE csapata pedig kolompér
fánkot készített a vendégek nagy örömére. A
gyerekek a szüreten is szívesen vettek részt,
szedték a szőlőt, daráltak, és kóstolgatták a
mustot.

Igazán hangulatos, szép napot tölthettünk
együtt a vendégekkel, a résztvevőkkel. Ezúton
is köszönjük minden kedves segítőnek és
közreműködőnek.                                

K. I.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját

NYOLCADIK 
SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,

a Rózsa Gobelin Kör tagjai által, 
nyolc év alatt készített

gobelin képek kiállítására!

2017. október 14-e (szombat) 10 óra

Szigethalom, Városi Szabadidő
Központ (Sport út. 4.)

A kiállítást megnyitja: 
Fáki László polgármester

Koordinátor: Bogya Rózsa,
a Rózsa Gobelin Kör vezetője
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Manapság sokan „újabb munkaszüneti napnak”
tartják november 1-jét (Mindenszentek), teme-
tőlátogatással, gyertyagyújtással, zárt üzletek-
kel. Egyre halványodik, hogy mit is ünneplünk,
mire emlékezünk valójában ilyenkor. Aki
szeretne kicsit többet megtudni róla, XXI.
századi módra az interneten kezd keresgélni,
ahol bőven van információ – olykor egymásnak
ellentmondó is.
Persze egy ilyen régi ünnep [eredete egészen
a VII. századra nyúlik vissza, de elterjedésé-
ben nagy szerepe volt I. (Jámbor) Lajos frank
királynak és római császárnak, aki 835-ben
egész birodalmában kötelezővé tette] sokféle
hatásnak volt kitéve az évszázadok során, de
eredeti szándéka megmaradt: a katolikus
egyház tanítása szerint azoknak a szenteknek
az ünnepe, akikről megszámlálhatatlan soka-
ságuk miatt külön, név szerint nem emlékez-
het meg a kalendárium. Az utóbbi két évszá-
zad során Mindenszentek a halottak napja
előestéje (vigíliája) lett. A halottak napját
(nov. 2.) 998-ban kezdték ünnepelni. Ekkor
rendelte el Szent Odilo clunyi (Franciaország)
apát, hogy miután Mindenszentek ünnepén az
egyház megemlékezik a mennyország szent-
jeiről, másnap az összes holtról is megemlé-

kezzünk. A clunyi bencés szerzetesek hatására
a XI. századra széles körben elterjedt ez az
ünnep is.
Mindenszentek és halottak napja mára már
városon és falun egyaránt a halottakra való
megemlékezés ünnepe lett, ilyenkor rendbe
tesszük a sírokat, és gyertyákat gyújtunk (a
gyertyagyújtás néhány évtizeddel ezelőttig csak
a katolikusok körében volt szokás). A néphit
szerint ezekben a napokban hazalátogatnak a
holtak – sok helyen ezért is gyújtottak a ház
minden helyiségében gyertyát, hogy a hazatérő
lelkek jobban kiismerjék magukat –, akik
számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet
tettek az asztalra. Más helyeken úgy tartották,
a temető kapujában várják a halottak lelkei a
hozzátartozóikat, a családtagok pedig ilyenkor
az ott lévő szegényeket, koldusokat etették
meg („kolduskalács”). 
A halottakról való gondoskodás vallástörté-
neti kutatások szerint ősidőktől fogva minde-
nütt megtalálható jelenség, ezért van, hogy
mint annyi más ünnepünkben, Mindenszen-
tekkor és halottak napjakor is az egyházi
szokások (pl. körmenet, misézés, harangozás)
keverednek pogány rítusokkal (pl. halottetetés).
Ebbe a sorba illeszkedik halloween is, ami

Mindenszentek (All Hallows) előestéje, vagyis
október 31-e. Ezt az ősi kelta ünnepet elsősor-
ban az angolszász országokban tartják, ahol a
rítusokban (pl. jelmezbe öltözés, töklámpás
készítése) a holtaktól való félelem feloldása is
benne van. 
A hiedelem szerint ezen az éjjelen vándoroltak
a holtak birodalmába az elmúlt évben elhunytak
lelkei, ezért az emberek ételt áldoztak a holtak-
nak, hogy megkönnyítsék vándorlásukat. A
kelta papok egy hegytetőn, a szent tölgy alatt
gyülekeztek, tüzeket gyújtottak, termény- és
állatáldozatokat mutattak be, tűz körül táncol-
tak, végül szétosztották a parazsakat, hogy
azzal a családok új tüzeket gyújtva tartsák távol
az ártó szellemeket.
Az évszázadok során ez az ősi pogány ünnep is
keveredett más vallási szertartásokkal, míg
kialakult ma ismert és tartott formája.
Kívánunk minden kedves olvasónak békés
emlékezést, történjen akár egyházi szertartás,
akár világi szokás szerint!
Forrás: Tátrai Zsuzsanna: Ünnepről ünnepre
(Napkút Kiadó, Budapest, 2013), Magyar Kato-
likus Lexikon kísérleti internetes változata
www.lexikon.katolikus.hu.

- vszk - 

Mindenszentek, halottak napja és halloween
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Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán  •   Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.
A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, 

hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: október 20. 
Megjelenés: november eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Idült kertrajongóknak
Drága kertimádó barátaim! Ami az október hóna-
pot illeti, hát akad tennivalónk bőségesen. Talán
a termények betakarítása nevezhető prioritásnak.
Verjük le óvatosan, ügyesen a diót. Pucoljuk meg
zöld héjától. A kezünkön ezután keletkező elszí-
neződést eltávolítani csakis az idő képes. 
Téli almából, körtéből csak az egészséges, hibátlan
pédányokat vigyük a tárolóhelyre. Ugyanez vonat-
kozik a burgonyára és a krumplira is. Ha már a
tárolásnál tartunk: a gumós és hagymás dísznö-
vényeinket is mentsük meg a keményebb hideg
karmolása elől. A dália, kánna, kardvirág, gumós
begónia föld alatti részét szedjük fel, csomagoljuk
újságpapírba, és mehet a pincébe. 
A csupasz gyökerű fákat, cserjéket is most jó
ültetni. Ne sajnáljuk a szerves trágyát a gödör aljá-
ról, és alaposan öntözzük be a tányért ültetés
után. Ha lombhullató fát, cserjét szeretnénk jelen-
legi helyéről áttelepíteni máshova, azt csak a teljes
lombhullás után végezzük.
Ha már mindent felszedtünk a veteményesből,
akkor hozzákezdhetünk a terület felásásához vagy
forgókapázásához. Előtte persze trágyázás. Ja és
persze a mediterránok! Ezeket még a fagyok előtt
vigyük teleltetőhelyükre, ha nagyon nem férnek
el, akkor visszavághatjuk őket.
A szorgoskodáshoz jó egészséget és szép időt
kíván barátjuk:

Gyomkereső
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A hosszú úton a festészet volt az, ami végigkísérte.
Egyre biztosabb lett vonalvezetése, témaválasz-
tása és ezzel együtt javult egészségi állapota is. 
Felesége – mindenki Kürti Anija – segítette, báto-
rította, ott áll mellette minden pillanatban. Köz -
ben Zoltán festményei egyre csak gyarapodtak.
Időnként egy-egy kiállításon mutatta be őket,
de nagy részük eddig rejtve maradt az érdeklő-
dők előtt. 
Az idők folyamán felesége kedvet kapott a
hímzéshez. A drága, készen kapható minták
helyett Zoltán festményeit választotta alapul a
gobelinjeihez.
Zoltán festőszerszámai most kicsit pihennek,
mert a másik szerelem – a dobolás – átvette a
vezető szerepet. A Nagypapák együttessel nagy

örömmel lépnek fel rendezvé-
nyeken, de az ecsetet sem felejti
el. Saját bevallása szerint: „már
érnek a témák”.
Sokáig gondolkodtak azon, hogy mutathatnák
meg a városnak alkotásaikat. Gyermekeik elköl-
tözése után kézenfekvőnek tűnt, hogy az
üresen maradt lakrészben galériát rendezzenek
be. Minimális átalakítás, festés után következett
a berendezés.
A kiállító terembe belépve rögtön a páros alko-
tásokkal találkozunk. Zoltán festményei mellett
megtalálhatók az azok alapján készült hímzések,
dicsérve Ani kézügyességét. A következő szobá-
ban már csak festményeket találunk szép szám-
mal, melyek időnként cserélődnek. Emellett

szívesen adják oda a kiállítótermet más, sziget-
halmi művészeknek, akik időnként megmutat-
nák alkotásaikat a városnak. Lehetőség van akár
felolvasó estre, kamarazenélésre is.
A kiállító terem mindenki számára ingyenesen
látogatható előzetes időpont egyeztetés után.
Várják kisebb óvodai és iskolai csoportok, civil
közösségek jelentkezését.
Cím: 2315 Szigethalom, József Attila utca 74.,
telefon: 06-20/423-8809 (Kürti Zoltánné, Ani)

Dr. Schuller Gáborné

Lakásgaléria a város szívében

Szeptember 3-án megszálltuk a Tököli parker-
dőt! Élénk csevej, vidám kacaj és illatorgia
töltötte be az az erdészház körüli teret. A mi
bakancsosaink lakták be. Idén lett 20 éves a
Szigethalmi TE. Az avartiprók kompániáján kívül
megtisztelte Fáki László (polgármesterünk) és
Sztrapkó Norbert (egyik városatyánk) is a
rendezvényünket. Jó tudni, hogy „számítunk”
nekik, kellemetes érzés, hogy odafigyelnek ránk.
A napot egy kis túrázással és nagy eszem-iszom-
mal múlattuk. Habzsoltuk az „élvezeteket”. 

Most pedig egy kis „életrajz” álljon itt a Sziget-
halmi TE sikerektől zsúfolt, mozgalmas ifjúko-
rából!
A mi egyesületünk tényleg „alulról jövő” kezde-
ményezés szülötte. 1992. április 28-án jött létre
Szigethalmon, a Szent István általános Iskola
Szabadkai úti épületében. Egy tanár és 13 lelkes
diák elhatározta, hogy létrehoz egy közösséget.

Akkor még szó sem volt arról, hogy környezet-
tudatosság, lokálpatriotizmus. Tizennégy, a
természetet szerető, a mozgásban örömét lelő
ember együtt akarta tölteni a szabadidejét kinn,
a jó levegőn.
Beléptünk a Magyar Sportturisztikai Szövet-
ségbe, és belevetettük magunkat a verseny-
sportba. Egyre nőtt az ismertségünk, a tagsá-
gunk. Az önkormányzat és lelkes szponzorok
segítségével megrendeztük első versenyeinket.
Az 1996-os évben megrendezett teljesítmény-

túrázó bajnokságon például –
ahogy erről a Nemzeti Sport
1997. április 4-i száma is be -
számolt – a megszerezhető 6 baj -
noki aranyéremből ötöt söpör-
tünk be. 
Így megérett a helyzet, hogy
„legalizáljuk” az egyesületünket.
1997 végén tartottuk alakuló
közgyűlésünket. Sportsikerinknek
garmadájára lehetünk büszkék.
Tucatnyi országos bajnoki címre,
rengeteg kupára és éremre,
melyek vitrineket töltenek meg.

Lefutottuk a Bécs-Budapest, a Békéscsaba-Arad
(ezt retúrba) és a Kassa-Miskolc távokat. Képvisel-
tük tágabb és szűkebb hazánkat német, szerb,
lengyel, osztrák és svéd versenyeken.
Számos olyan tömegsportversenyt rendeztünk,
mely az egész ország széles sportológárdáját
megmozgatta. Rendeztünk olyan, azóta is nosz-
talgiával emlegetett teljesítménytúrákat, mint

az árpád vezér 200, (az ország leghosszabb
ilyen távú versenye volt), de említhetném a Pro
Patria, a Via Dolorosa vagy a 4x56 teljesítmény-
túrákat is. Jelzést festettünk, erdőt takarítot-
tunk, óvtuk természeti értékeinket. Lelkes,
vidám és összetartó csapatunk volt.
Ahogy a jó bor – mikor érik – megváltoztatja a
karakterét, a mi egyesületünk is változott. Az
élsportot szép lassan felváltotta a tömegsport a
mindennapjainkban. Rájöttünk arra, hogy milyen
jó mások sikerének ünneplése. Látni azokat a
mosolygós, fáradt, de elégedett arcokat, akiknek
mi biztosítottuk a versenyzési lehetőséget. Járjuk
az országot hóban, viharban, napsütésben.
Jókedvtől hangos közösségünk bejárta már kies
hazánk minden zegét-zugát. Nagykorúak lettünk,
ezért ideje, hogy újabb megújulás jöjjön. 
Biztos kézben van a vezetés, közösségünk erős és
összetartó. Végre az lesz a dolgom, mint tiszte-
letbeli elnöknek, hogy hirdessem a világban, hogy
Magyarország szívében, Szigethalom városában
működik egy remek egyesület. Ennek az egyesü-
letnek minden tagját a természet szeretete, a lokál-
patriotizmus és társainak feltétlen megbecsülése
jellemzi. Olyanok vagyunk, mint jelképünk, a sün:
elszántan, fújtatva, kitartóan járjuk az erdőt.
Az elkövetkező évekre egészséget, gyarapodást
és legalább olyan sikeres következő 20 évet kívá-
nok a Szigethalmi TE minden tagjának, mint
amilyet az előző 20 évben átélhettem én is velük!
(Köszönet a fotókért Sziklavári Sándornak!)

Nád Béla,  
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Felnőttkorba léptünk

Fest, dobol és mostantól „galériatulajdonos” is a Szigethalmon leginkább a
képeiről ismert Kürti Zoltán, akit művei kapcsán már sokszor bemutattunk
a Szigethalmi Híradó hasábjain. Zoltán hosszú utat tett meg a betegsége
következményeként jelentkező egészségkárosodásával vívott küzdelem
során, amelyet szinte teljes győzelemmel zárt.


